
 

 

 /پ2/آ/944  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

تخمین  کارگاهدر  9111426011و شماره دانشجویی   6160202616با کد ملی محسنی زهرا / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در دانشکده علوم  2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه حجم نمونه

ین او موفق به کسب نمره قبولی در  داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی پزشکی

 اند.شده دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/941  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

تخمین حجم  کارگاهدر  9111416006و شماره دانشجویی   1310233110با کد ملی خدایی زهره / سرکار خانمجناب آقای 

 کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه نمونه

 دورهاین و موفق به کسب نمره قبولی در  داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی

 اند.شده
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/946  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

در  9111416026و شماره دانشجویی   1060134661با کد ملی آبادی ملک هارونی محدثه / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی  2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه تخمین حجم نمونه کارگاه

مره و موفق به کسب ن داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی در دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده دورهاین قبولی در 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/941  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

تخمین  کارگاهدر  9621412010و شماره دانشجویی   2640310602با کد ملی زبیری مرضیه / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در دانشکده علوم  2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه حجم نمونه

ین او موفق به کسب نمره قبولی در  داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی پزشکی

 اند.شده دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/946  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

تخمین  کارگاهدر  9611416011و شماره دانشجویی   0190466096با کد ملی نظر خوش زاهده / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در دانشکده علوم  2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه حجم نمونه

ین او موفق به کسب نمره قبولی در  داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی پزشکی

 اند.شده دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/949  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

 کارگاهدر  9611412001و شماره دانشجویی   3241193660با کد ملی سوالوهء خانی کوثر / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در  2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه تخمین حجم نمونه

ه و موفق به کسب نمر داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده دورهاین قبولی در 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/910  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

تخمین  کارگاهدر  9121412014و شماره دانشجویی   0190411112با کد ملی شاهمرادی زهرا / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در دانشکده علوم  2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه حجم نمونه

ین او موفق به کسب نمره قبولی در  داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی پزشکی

 اند.شده دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 


